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POKYN ČAST k oficiálnímu rámci utkání finále extraligy družstev žen
Dle rozpisu extraligy družstev žen 2014/15 (bodu 14 h/ - povinnosti pořadatele) vydává ČAST následující
pokyny pro pořadatele finálových utkání:
Pořadatel finálového utkání zajistí:
a) nejméně 1 týden před utkáním vhodnou formu oznámení o konání finálového utkání pro veřejnost a
upoutávku pro vyvěšení na webových stránkách ČAST,
b) vyvěšení české státní vlajky v hrací místnosti,
c) produkci české státní hymny během nástupu družstev před představením hráčů a rozhodčích,
d) ozvučení schválené hrací místnosti příslušnou technikou pro mluvené slovo a hudbu,
e) slavnostní závěrečný ceremoniál po posledním utkání dle pokynů delegáta ČAST,
f) moderátora utkání s mikrofonem, který provede nástup družstev (viz bod 14 c/ rozpisu), závěrečný
ceremoniál, moderuje utkání, představuje významné osobnosti, apod.,
g) seznámení rozhodčích a vedoucích družstev s průběhem nástupu družstev nebo závěrečným
ceremoniálem 30 minut před začátkem utkání,
h) dostatečný prostor pro vrchního rozhodčího,
i) 2 koše (boxy) na ručníky u obou hracích stolů a umístí je do hracího prostoru vedle stolku pro asistenta
rozhodčího,
j) v případě pořizování videopřenosu, umístění dodatečných počítadel za ohrádkou hracího prostoru
v úhlu kamer a dobrovolníky na jejich obsluhu,
k) podlahovou krytinu schválenou Ředitelem soutěží ČAST (v případě zajištění podlahové krytiny ze
seznamu schválených podlahových krytin ITTF není nutné schválení Ředitele soutěží ČAST),
l) vymezení prostoru pro družstvo domácích a hostí (zřetelně oddělené ohrádkami v minimální
vzdálenosti 2 metrů mezi vymezenými prostory). Do vymezených prostor nebude mít divák přístup,
m) dobře větratelnou místnost pro kontrolu pálek (10 m2, stůl, židle, papírové tašky/obálky A4),
n) umístění nejméně poloviny hracího stolu mimo hrací prostor pro výběr míčků a krabičky vhodné
k přenášení míčků,
o) umístění reklam partnerů ČAST dle pokynů Delegáta ČAST,
p) přístup pro fotografy a kameramany na hrací plochu,
q) výrobu fotodokumentace (případně i videozáznamu) a její předání ČAST.
Družstva:
 Mají povinnost nastoupit v jednotných dresech a odehrát tak celé utkání.
 Soupeřící družstva musí nastoupit v dresech jasně odlišné základní barvy, což podléhá důsledné
kontrole vrchního rozhodčího před nástupem družstev.
 Mají povinnost zúčastnit se nástupu a závěrečného ceremoniálu v jednotném sportovním úboru.
Rozhodčí:
 Komise rozhodčích ČAST deleguje ke každému utkání vždy 3 rozhodčí (vrchní + 2 ke stolu).
 Rozhodčí vystupují v předepsaných úborech a dbají na vysokou úroveň prezentace stolního tenisu.
Přechodná a ostatní ustanovení:
Schváleno: VV ČAST dne 25. 3. 2015
Platnost od 25. 3. 2015
Tyto pokyny doplňují rozpis extraligy družstev žen. V žádném případě nezbavují pořadatele utkání (i družstva)
práv a povinností daných předpisy ČAST a rozpisem soutěže.

